
: " ووضععع يقععول ، معععروف ، الععبيت معععروف الندى موضع في السيف 
العل السعيف موضع في الندى ووضع والبذل العصا الندى ، الندى مضعر ب

فععي النععدى وضععع يقول هذا " حكمة الندى موضع في السيف *** كوضع
السععيف يسععتحق اللععي ل ن ؟ ليععش واللخل ق بععالعل مضععر السععيف وضععع

وقدضرنا أمسكنا الضرض في مفسد مجرم واحد السيف له نضع مما أحسن
المسععتودع وهذا لك السياضرة وهذه لك الفلة هذه شوف ولد يا نقول عليه

هععي مععا ؟ ل ول حكمععة مجععرم لنععك لععك والفضة الذهب بخزائن المملوء
وإحسععا ن لخيععر صععاحب إنسععا ن النععدى موضععع فععي السععيف كوضع حكمة

ال ن بنقتلععك قلنععا القتل نطع على فوضعناه به فجيء يكرم ل ن ومستحق
مععن هععذا فععالبيت بحكمععة ليععس ؟ ل ول حكمععة هععذا محسععن لنك ؟ ليش

. الشعراء حكيم إنه معروف والمتنبي الحكمة أبيات من يكو ن ما أعظم
: ...... الطالب
. المتنبي : ل الشيخ
اا طيب إلى إضيفت فإذا هي هي حيث من كمال صفة الرحمة إ ن نقول إذ
. وأكمل أكمل صاضرت الله

لل ال ن اليععوم دضرس تعععالى قععال ثععم  لقلا لو لن ((  ذذني للل رروا ا لفل لنللا ل لك ذتني أأ لت
رة لع لسلا (( ل قععالوا وبحكمتععه وبقععدضرته وجععل عععز بععالله كفروا ) الذين) ال

الجععواب ؟ اللفععظ هذا معنى قالوا ول اللفظ هذا ) قالوا) السلاعة تأتنينلا
وفصععله بنصه منقول فإنه الغيب عن نقل أنما الصل ل ن اللفظ هذا قالوا
يحيعي : معن آلخعر موضعع فعي ) وقعالوا) السلاعة تأتنينلا (( ل قالوا فهم

قالوا هم تنوعت القيامة إنكاضر في عباضراتهم وتنوعت ، ضرميم وهي العظام
يقععول الله أ ن مع الساعة تأتينا أ ن يمكن ل ) يعني) السلاعة تأتنينلا (( ل

لن لأ لو لة ((  لع لسلا ةة ال لني ذت لب ل آ أني لهلا لر لن ذفني لأ له لو لل رث ال لع أب أن لني ذر ذف ي لم ربرو رق أل ا
أ ن عقععولهم اسععتبعاد إلععى مسععتندين اللععه قععول بذلك ]فكذبوا7)[الحج:)

اا تعود حتى النخرة العظام هذه ترجع وا ومعا حيعا إنسان بعدأ العذي أ ن علم
لرو إعادتهم على قادضر الخلق ره لو ذذ ي ((  لل رأ ا لد أب لق لني أل لخ أل لم ا ره رثلل رد ذعنيلل لرو رني رهلل لو
رن لرو أه ذه لأ أني لل اا ]فشععبهتهم27)[الععروم:) لع ؟ إيععش هععي النكععاضر هععذا فععي إذ

اا واحدة هذه فقط الستبعاد سنبعث بأننا صادقين كنتم : إذا : يقولو ن ثاني
دد وهذا لنا ابعثوهم بآبائنا ائتوا تقععول لععم الرسععل ل ن موضعععه غيععر في تح
الخلئعق انتهعت إذا الخلعق معات إذا معتى تبعثعو ن ال ن تبعثعو ن إنكعم لهم

فععي التحععدي هععذا موضعععه غير في التحدي فهذا بعثوا كلهم الخلق ومات
وجععود مععع ال ن أولهععم يبعععث النععاس إ ن تقععول الرسععل كععانت لو موضعه
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إنهععم قععالت وقععد أمععا صععادقين كنتععم إ ن بآبائنععا ائتوا يقال أ ن صح آلخرهم
التحعدي فيعه ليعس فهعذا سعيبعث ممن كله الخلق يفنى أ ن بعد سيبعثو ن

اا المهم ائتععوا قععالوا حيععث موضعععه غير في والتحدي الستبعاد شبهتهم إذ
أل وجل عز الله يقول  بآبائنا رق لل ى ((  بب ي لب لر أم لو رك لن لني ذت أأ لتلل )) (( بللل ى) ) لل
أل النفي لبطال بها يؤتى هذه رق لل ى ((  بب ي لب لر أم لو رك لن لني ذت أأ لتلل اللععه ) أمععر) لل

اا قالوا ما بخلف يصدع أ ن وسلم عليه الله صلى النبي بالقسم ذلك مؤكد
بب ي والنو ن واللم لر لو أم ((  رك لن لني ذت أأ لتلل لبطععال ) جععواب) (( بللل ى ) قلععت) لل
اا والنععو ن للتوكيععد واللم ) قسم) (( ورب ي النفي فالجملعة للتوكيععد أيضعع

المواضععع أحععد وهععذا السععاعة ) أي) (( لتأتنينكم مؤكدات بثل ث مؤكدة
: الثعععاني والموضعععع عليهعععا يقسعععم أ ن نعععبيه اللعععه أمعععر العععتي الثلثعععة

لك لن رئرو ذب أن لت أسلل لني لو قق ((  لحلل لرو لأ أل رهلل ببلل ي ذإ ي رقلل لر ره لو لنلل قق ذإ لحلل )[يععونس:) لل
لم تعععالى : قععوله الثععالث ]والموضععع53 لع لز لن ((  ذذني لللل رروا ا لفلل أن لك أن لأ لللل

رثروا لع أب أل رني لل ى رق بب ي لب لر لن لو رث لع أب رت لم لل لن رث رؤ لب لن رت لملا لل أم ذب رت أل ذم لك لع ذللل لذ لللل ى لو لع
ذه لل ةر ال ذسني عليععه الله صلى محمد نبيه تعالى الله أمر ]وإنما7)[التغابن:) لني

فععإ ن البلغععة مقتضععى ولنععه ولعظمععه لهميته ذلك على يقسم أ ن وسلم
اا بالكلم له يؤتى المنكر أ ن البلغة مقتضى أو اثنيععن أو واحد بمؤكد مؤكد

محمععد نبيه الله أمر الموضوع هذا ولهمية المقال يقتضيه ما حسب ثلثة
مععن أمععا القسععم فائدة ما قلت فإ ن عليه يقسم أ ن وسلم عليه الله صلى
الجععواب ؟ الفائدة فما القسم مع أنكرك قسم بدو ن أنكرك من ل ن  ينكر
:  وجهين من

بععأنواع تؤكععد اللخباضر أ ن العربي اللسا ن مقتضى هو هذا : أ ن الول الوجه
. المؤكدات

، بعه أقسععم بمعا جزمعه بعه جازم المتكلم أ ن على يدل التأكيد : أ ن الثاني
عععز بععالله جععازمو ن أننا فكما به أقسم بما جزمه عليه المقسم بهذا جازم
اا جعازمو ن فنحععن وكماله بوجوده وجل إتيعا ن وهعو عليعه أقسععم بمعا أيضع

أل:  قال الساعة رق لل ى ((  ببلل ي لب لر أم لو رك لن لني ذت أأ لتلل ذم لل ذل لعلللا ذب ))  ((  أنيلل لغ أل )) ا
ذم طيب ذل لعلا ذب ((  أني لغ أل لخععبر والرفع صفة : " بالجر يقول عندي ) بالجر) ا
. قراءات ثل ث إذا ففيها ) بالجر) (( عل مو مبتدأ

: ........؟ الطالب
اا فععالقراءات بالجر ) صححها) (( عل مو : ل الشيخ )) (( علللالم ثل ث إذ

(( علالم قععوله نعععم فقععط ) مجععروضرة) (( عل م و ومجععروضرة مرفوعععة
الساعة قيام ل ن ظاهر القيامة لثبات الصفة هذه ذكر ) مناسبة) الغنيب
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معن الخعبر هععذا صعدضر فعإذ الغيعب علم هو به ألخبر والذي الغيب علم من
مععن صععدضر إذا المسععتقبل عععن الخععبر ولهذا قبوله علينا وجب الغيب عالم

اللععه وعلععم نقبلععه فإننععا عععالم مععن صععدضر وإذا نرفضه فإننا يدضري ل جاهل
بأشععياء يخععبر وتعالى سبحانه الله فإ ن الكفاضر عند حتى معلوم أمر الغيب

نفسععه اللعه وصععف فلهععذا فيععه يمعترو ن ل شيء وهذا ويشاهدونها تقع ثم
هذا صدضر فإذا عندهم معلوم أمر لنه الساعة إتيا ن إثبات بعد الصفة بهذه
اا الخبر صاضر الغيب بعلم يقرو ن الذين الغيب عالم من الخبر اا مؤكععد واقععع

)) (( رب ) ل ن) (( ربلععع صععفة ) بععالجر) الغنيللب (( علللالم وقععوله
بععه ) مقسععم) (( رب وجععر قسععم حععرف الواو إعرابه ف فنقول مجروضر
مبنيععة إليععه مضععاف واليععاء ) مضاف) (( ربو الظاهرة بالكسرة مجروضر

 ؟ إعرابي صحيح جر محل في السكو ن على
: ........ الطالب
. ياء ) فيها) (( رب ي هنا عند ) فيه)  (( رب ي: .... الشيخ

: ........ الطالب
يععاء قبععل مععا علععى مقععدضرة بكسععرة مجععروضر معععرب يكو ن إذا : إي الشيخ

الكسععرة فليست مناسبة بحركة المحل اشتغال ظهوضرها من منع المتكلم
: قولنععا مثععل علينا يرد ضربما لنه ذلك قلنا وإنما عرفتم إعراب كسرة هذه
لجععل هععذه كسععرة هععذه مجععروضرة هي ما ؟ مجروضرة تكو ن كيف الله ضربي

اا فالكسععرة المناسبة تكععو ن فلععذلك الجععر حععرف يععدلخل أ ن قبععل ثابتععة إذ
مععا علععى نععوح محمد يا المتكلم ياء قبل ما على مقدضرة العرابية الكسرة

اا نقول المتكلم ياء قبل (( ربلععع ) صفة) الغنيب (( علالم مجروضر هو إذ
هععو " يعنععي مبتععدأ : " لخععبر فيقععول بالرفع أما مجروضر المجروضر ) وصفة)

مععن حععال إمععا كلها والجملة الغيب عالم هو مبتدأ لخبر فيكو ن الغيب عالم
مععا والغيععب العلم بهذا تعالى الله اتصاف لبيا ن استئنافية ) وإما) (( رب

عععز للععه إل يكو ن ل المطلق الغيب لكن نسبي أمر وهو النسا ن عن غاب
غيععر عععن يغيععب مال عنك يغيب قد لنه نسبي أمر الغيب : إ ن أقول وجل

ال ن يتصععرفه الععذي تصععرفه ال ن المسععجد عنععد اللععي الععدكا ن فصععاحب
نعععم نسععبي أمععر فالغيب شهادة عنده لمن بالنسبة لكن غيب لنا بالنسبة
اللععه بععه يختص الذي الغيب من يعتبر هل الواقع الشيء عن الخبر ولذلك

هععو هععذا المستقبل الغيب لكن عنده وحد ث عنده وقع من يعلمه لنه ل ؟
فععي الغيععب علععم ادعععى مععن ولهععذا وجل عز الله علم لخصائص من الذي

اا صععاضر المسععتقبل أل تعععالى اللععه لقععول مكععذب رق رم ل ((  لللل أع أن لني ذفلل ي لملل

3



ذت لروا لم لس ذض ال أر ل
ل لب لوا أني لغ أل لل ا ره ذإ لللل علععم ادعععى ]ومععن65)[النمععل:) ال

اا ليس الغيب فهذا واقع غيب اا غيب مععن يعلمععه نسععبي غيععب ولكنععه مطلقعع
الغنيللب (( علللالم قععوله في الله فغيب يشاهده لم من يعلمه ول شاهده

ما كل ل ن المرين يشمل ؟ فقط المستقبل يشمل ول المرين ) يشمل)
اا بعيدة أزما ن في ولو حد ث فععالله سععيحد ث مععا وكععل بععه عععالم فععالله جد
اللععه لخصععائص معن هععذا والمنتظر وغيره للواقع المطلق فالغيب به عالم

هععو بععل اللععه علععم لخصععائص مععن ليس ؟ إيش هذا بالواقع المقيد والغيب
رب (( ل قوله  نعم شاهده من لكل حاصل رز أع أنه لني " : " يغيععب ) يقول) لع

رل وجل عز الله عن ) يعني) (( عنه لقلللا أث ذم ةة ) وز ن) ((  لر لذ ) أصععغر) (( 
ذف ي نملععة ذت ((  لروا لم لسل ذض ذف ي لول ال أر ل

ل رر لول ا لغ أصل أن لأ لك ذمل ذلل لول لذ
رر لب أك لل لأ ةب ذف ي ذإ لتلا ةن ذك ذبني رب (( ل قععوله هذا ) نعم) رم رز أعلل أنلله لني ) إلععى) لع
الثبوتيععة الصععفات مععن الغيععب وعععالم السععلبية الصععفات مععن صفة آلخره

تأكيععد السععلبية والصععفات كمععال صععفات كلها تقرضر كما الثبوتية والصفات
انتبعه العيعب هعذا عنهعا المنفعي الكمال صفة تضمن لنها الكمال لصفات
الصععفات ثبععوت تضععمن لنهععا للكمععال تأكيد النفي يعني السلبية الصفات
نفععي مععن ما ولهذا بالنقص اعتبرت التي الصفة هذه من الخالية الكمالية

ال ضعده كمعال لثبات بل ضده لثبات متضمن وهو إل الله صفات في فمث
عععز إنععه قلنععا إذا علمععه لكمععال فذلك شيء الله علم عن يعزب ل قلنا إذا

قععدضرته لكمععال فذلك لغوب يمسه ولم أيام ستة ف السماوات لخلق وجل
بهععا يععراد وجععل عز الله إلى المضافة النفي صفات فكل فقس هذا وعلى
طيععب النقععص هذا عن الخالي بالكمال الله وصف كأنه الضد كمال إثبات
نملععة أصغر النمل صغاضر : " أنها المؤلف ) يقول) ذرة (( مثقلال وقوله

عرفنععا في ونحن كبير هو وما صغير ماهو النمل من أ ن المؤلف " فأفادنا
الععذضرة عنععدنا ؟ ل ول الععذضر من معين نوع النملة أ ن عندنا ذلك لخلف على

الذضر من أكبر اللي هذا معروف النمل ، نملة يسمونه شيء وعندنا أصغاضر
بهععذا تسععمونه ؟ ل ول السم بهذا تسمونه أنتم القعر ، القعر ودو ن شوي
هي الله شاء إ ن تعرفه اليام من يوم انقرصت يمكن تعرفه ما إي السم

العنععاد فععي المثل بها يضرب يكو ن ما أعند من هذه القعر هذا إ ن يقولو ن
أ ن يمكععن مععا جلععدك ول ثوبك مسك إذا ثم ترجع ولكنها عنك تزحزح لنك
بععالثوب أمسععكت إذا عنادهععا مععن اللععه سععبحا ن تنفصععل ول تنقطععع تنفك

اا تزحزح ما الجلد ول بقرنيها عضدته اا وفععي تنقطععع تزيلهععا تجععي أبععد أيضعع
نمععل تسععمى كلهععا الواقععع لجنععس أنواع هذه لكن الجعس عندنا يسمونها
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يشععمل وسععلم عليععه الله صلى الرسول نهى ولهذا ذضر وكلها نعم نمل كله
اللععوح ) وهععو) مللبنين كتلللاب ف ي (( إل قععوله طيععب نعععم أي كلععه هذا

لول ؟ علم هذا في هل المحفوظ رر ((  لغ أص أن لأ لك ذم ذل رر لول لذ لب أك لل لأ ذفلل ي ذإ
ةب لتلا ةن ذك ذبني ، العلععم بععد إل كتابععة ل لنعه العلعم إثبعات فيه نقول ) نعم) رم
أ ن وهو العلم إثبات على زائدة فائدة فيه فيكو ن تتصوضر ل تقول لما كتابة

شععاء إ ن وسععيأتي المحفععوظ اللععوح فععي مكتععوب وجععل عععز اللععه معلععوم
. بعد فيما التفصيل
 : ......؟ الطالب
. هذا على يدل ما : ل الشيخ

: .......؟ الطالب
فروح فيها يدلخل ول السماوات إلى يصل ول الشيء في يعلو : قد الشيخ
ال الكافر . نعم تعرج وهي تدلخل ما السماء أبواب عنها تغلق مث

: ......؟ الطالب
ال حاد ث اللي : الواقع الشيخ . مث

 : ......؟ الطالب
اا : ل الشيخ . آلخر وجه من ونجهلها وجه من الجنة نعلم نحن أبد

 : .......؟ الطالب
. المسميات دو ن هذه من السماء نعرف : نعم الشيخ

 : ....؟ الطالب
مععا وفيها ناضر وفيه ال ن جنة هناك أ ن نعرف واقع علم هذا نعم : إي الشيخ

. العذاب أو النعيم من فيها ذكر
: ...... الطالب
ال بلدك فععي واقععع بخبر إنسا ن يعلمك لو ال ن ل ن : صحيح الشيخ نعععم مث

تعععرف مععا لكععن المعنععى تعععرف فيععه تمكععث أنععت الذي ال ن بيتك في بل
. شاهدتها إذا إل هي كما الحقيقة
. الله ضرسول على والسلم والصلة لله والحمد الله : بسم الطالب
يععدل اللزم فسععاد لنععك باطلة لوازم من نفيه على يلزم ما : بيا ن الثالث

. الملزوم فساد على
فيععه فليععس بعضها احتملت وإ ن التأويل تحتمل ل صفات : .....من الرابع

. إليه المصير فيتعين فيها الظاهر إضرادة يمنع ما
. هذه دعوى : أ ن الخامس
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لل:  الشيخ لقلا لو لن ((  ذذني لل رروا ا لف لنلا ل لك ذتني أأ رة لت لع لسلا القول مقول ) أين) ال
؟ قول في
اا فيه يقسععم أ ن وسععلم عليععه الله صلى نبيه الله أمر الفوائد ألخذ قبل أيض
 ؟ القرآ ن في نظير لها هل تأتيهم الساعة بأ ن هنا

: ....... الطالب
. المعنى هذا على القسام ، نفسه المعنى هذا القسام : ل الشيخ

لم:  الطالب لع لز لن ((  ذذني للل رروا ا لفل أن لك أن لأ رثلروا للل لع أب أل رني للل ى رقل ببل ي لب لر لو
لن رث لع أب رت ).) لل

لم:  الشيخ رث لن ((  رؤ لب لن رت لملا لل أم ذب رت أل ذم لك لع ذل لذ لل ى لو ذه لع لل ةر ال ذسني )[التغابن:) لني
7.[

اا ثالث موضع فيه ؟ به بالقسم نبيه الله أمر أيض
: .... الطالب
. يقسم أ ن نبيه الله أمر : ل الشيخ

لك:  الطالب لن رئرو ذب أن لت أس لني لو قق ((  لح لرو لأ ) .) ره
أل:  الشيخ رق بب ي ذإ ي ((  لر ره لو لن قق ذإ لح لملا لل أم لو رتلل أن لن لأ ذزنيلل ذج أع رم )[يععونس:) ذب

53.[
:  ال ن الفوائد طيب 

(( ل:  لقععولهم للبععث الكعافرين : إنكعاضر الكريمعة اليعة هعذه فوائععد من
) .) السلاعة تأتنينلا
)) كفللروا الللذنين (( وقلال لقععوله كفر البعث إنكاضر : أ ن فوائدها ومن
هععذا ل ن لععو أنععه الدللععة وجععه أ ن فععالجواب ؟ الدللععة وجععه مععا قلت فإ ن

اا الوصف تأتينععا ل وقععالوا لقععال الوصععف بهععذا تعععالى اللععه قععاله لمععا تأثير
ل القععول هععذا أ ن ) علععم) كفللروا الللذنين (( وقلال قععال فلما الساعة

) .) كفروا الذنين (( وقلال كافر عن ؟ عمن إل يصدضر
اا نععبيه اللععه لمععر القيامععة شأ ن : تعظيم الكريمة الية فوائد ومن  محمععد

وربلل ي بللل ى (( قل سععتقع أنهععا علععى يقسععم أ ن وسلم عليه الله صلى
) .) لتأتنينكم

ألخبرهم حيث بعباده وجل عز الله ضرحمة : كمال الكريمة الية فوائد ومن
اا والحسععية والمعنوية اللفظية بالمؤكدات وأكده بالبعث اليمععا ن ل ن أيضعع
يكععن لععم لععو إذ اللععه بطاعععة القيععام علععى النسا ن يحمل الذي هو بالبعث

اا لللخرة النسا ن عمل ما بعث هناك ضرحمععة علععى دليععل هذا إ ن فنقول أبد
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الجععزاء فيععه يكععو ن الععذي البعععث لهم يؤكد أ ن بالعباد وتعالى سبحانه الله
. اليوم لهذا يعملوا أ ن أجل من العمل على

لقععوله اللععه علععم إلععى موكولعة السعاعة : أ ن الكريمعة اليععة فوائععد ومععن
وتعععالى سععبحانه اللععه ألخبععاضر من لخبر ) فهي) الغنيب علالم (( لتأتنينكم

اا والحععاديث المعنععى هععذا فععي واليععات اللععه إل يطلع ل التي الغيبية أيضعع
وإجمععاع والسععنة للقععرآ ن مكععذب لنععه السععاعة علععم ادعععى فمععن كععثيرة

. طيب المسلمين
(( ل لقععوله شععيء لكععل اللععه علععم : شععمول الكريمععة الية فوائد ومن 

رب رز أع ره لني أن رل لع لقلا أث ةة ذم لر ذت ذف ي لذ لروا لم لس ذض ذفلل ي لول ال أر ل
ل رر لول ا لغ أصلل لأ

أن لك ذم ذل رر لول لذ لب أك منيععن ذلك يؤلخذ عدة وأنها السماوات إثبات ) ومنها) لأ
 ؟ تؤلخذ أين من الفائدة هذه هذا يؤلخذ منين ال خ

: ....... الطالب
إثبععات ففيععه ) وجمعهععا) السللملاوات (( ف ي قععوله مععن : نعععم الشععيخ

نعععم الجععواب ؟ كالسععماوات هععي هل الضرض طيب عدة وأنها السماوات
. نعم الية هذه غير ألخرى نصوص عليه تدل كما

اا هناك : أ ن فوائدها ومن مللن أصغر (( ول لقععوله الذضرة من أصغر شيئ
بعينك تراه تكاد ل ما وجل عز الله مخلوقات في فإ ن الواقع ) وهو) ذلك

يكععبره مجهععر فععي الشععيء هذا ضرأيت إذا ذلك ومع بالمجهر إل تراه ل ما ،
بعينععك تععراه مععا اللي الشيء هذا ضرأيت إذا مرة مليو ن كبره الشيء يخلي

الزغععب حععتى نعععم شععيء كععل وأعيععن وأضرجل أيدي مصالحه جميع له تجد
اللععه قدضرة كمال على دليل وهذا موجودة تجدها لوقايته ظهره على اللي

. نعم سبحانه لخبير لطيف وأنه وتعالى سبحانه
اا وفيععه لقععوله المحفععوظ اللععوح : إثبععات الكريمععة اليععة فوائععد مععن أيضعع

شععيء كععل مقععادير فيععه كتععب اللععوح هععذا أ ن فوائععدها ) ومععن) (( كتلاب
لول لقوله والكبير الصغير رر ((  لغ أص أن لأ لك ذم ذل رر لول لذ لب أك لل لأ ةب ذفلل ي ذإ لتلللا ذك
ةن ذبني ) .) رم
اا فوائده من ومنه نعععم شععيء لكععل مفصل أي مبين الكتاب هذا : أ ن أيض
لملا وتعالى تباضرك قال كما لنلا ((  أط لر ذب ذف ي لف لتلا ذك أل أن ا ةء ذم أ ي لم لش لللل ى رثلل ذإ

أم ذه بب لن لر ررو لش أح يكععو ن مععا كل المحفوظ اللوح هذا ]ففي38)[النعام:) رني
. هذا موضحة السنة ذلك في جاء كما القيامة يوم إلى

إليععه الحاجععة دعععت إذا وجوبه بل القسم : إباحة الكريمة الية فوائد ومن
السععاعة قيععام علععى ؟ إيععش يقسععم أ ن نععبيه الله أمر من ؟ يؤلخذ أين من
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إذا اللععه ضرحمهععم الئمة بعض نجد ) ولهذا) لتأتنينكم ورب ي بل ى (( قل
اا المسائل من مسألة حكم ذكروا فععي يوجععد وهععذا عليهععا يقسععمو ن أحيان
عليععه نطلععع لم لكن غيره كلم في يوجد وضربما حنبل بن أحمد المام كلم
اا لنه علعى فيقسعم واللعه إي فيقعول ؟ وكعذا بكعذا تقعول هل يسأل أحيان

اا الشيء اا له تثبيت اء وتأييد وعلععى للمخععاطب بالنسععبة إليععه بطمأنينععة وإيحا
قد بل ذلك إلى الحاجة دعت إذا الحكم على يحلف أ ن للمفتي فيجوز هذا

اا ذلك يكو ن . الحال تقتضيه ما حسب واجب
اليععة هععذه من يستفاد ) هل) لتأتنينكم ورب ي بل ى (( قل وقوله طيب

دللععة فيهععا ليععس ؟ والمععة يشمله بالرسول الخاص الخطاب أ ن الكريمة
اللععه صععلى للرسول الموجه الخطاب أ ن لنا سبق ولكن هذا على ظاهرة

:  أقسام ثلثة إلى ، : ل إلى ينقسم وسلم عليه
الرسععول مععع يعنععي المععة به المراد أ ن على الصريحة الدللة : فيه قسم
. وسلم عليه الله صلى

اللععه صععلى بالرسععول لخععاص أنععه علععى الصريحة : الدللة الثاني والقسم
. وسلم عليه

أهععل عنععد فيععه مختلف فهذا قرينة ول دللة فيه ليس : ما الثالث والقسم
يشععمل والسععلم الصععلة عليععه للرسععول المععوجه الخطاب هذا هل العلم
مثعال طيعب ؟ السعوة بمقتضعى المعة يشعمل أم الصيغة بمقتضى المة
ه علعى الدللة فيه الذي مثعل والسعلم الصعلة عليعه بالرسعول لخعاص أن

شععك بل ) فهععذا) وزرك عنللك * ووضللعنلا صدرك لك نشرح (( ألم
العمععوم على الدليل قام ما ومثال ، والسلم الصلة عليه بالرسول لخاص
ي ي أنيهلا (( نيلا تعالى قوله ذب لن لذا ال رم ذإ رتلل أق لل لء لط لسلللا بن ]ففععي1)[الطل ق:) ال
صععلى للرسععول الخطععاب أ ن علععى واضحة ) دللة) طلقتم (( إذا قوله
اا وسلم عليه الله اا المة به مراد يشععمل فهععل كععثير فهو ذلك عدا وما أيض

: يقعول معن فمنهععم ؟ السوة بمقتضى أو الخطاب بمقتضى الحكم المة
الصععلة عليععه للرسععول وجععه لكنععه الخطععاب بمقتضععى المععة يشععمل إنه

إلععى إذهععب الجيععش لقائععد تقععول أ ن ذلععك نظير وأ ن إمامها لنه والسلم
من ومنهم الجنود من يتبعك من معك ومن إذهب فالمراد الفلنية الجبهة
لكععن المععة يشععمل ل والسععلم الصععلة عليععه بالرسععول لخاص : إنه يقول
أد به بالتأسي مأموضرة المة لق لل لن ((  أم لكلا رك ذل ذفلل ي لل رسللرو ذه لر لللل ةة ال لرو أسلل رأ

ةة لن لس أن لح لم لن ذل رجرو لكلا أر له لني لللل ل م ال أرو لنيلل أل لر لوا ذخلل لر ال لكلل لذ له لو لللل ررا ال ذثنيلل )) لك
هععذا أ ن علععى للتفععا ق اللفععظ مععن قريب هذا في ]والخلف21[الحزاب:
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اا طيب المة يشمل الحكم اا سمعنا لو إذ نحلف أ ن لنا الساعة ينكر شخص
نحلععف بععأ ن مععأموضرو ن نعععم ؟ ثبوتهععا على نحلف أ ن مأموضرو ن نحن هل أو

. ثبوتها على
أو الحععال تقتضععيه مععا حسب على الحكم : تأكيد الكريمة الية فوائد ومن

: البلغيو ن ذكر وقد الحال تقتضيه ما حسب على الخبر تأكيد أصح بعباضرة
إلععى أو الععذهن لخععالي إلععى يلقى أ ن : إما أقسام ثلثة إل ينقسم الخبر أ ن

إلععى حاجععة ل فععإنه الععذهن لخععالي إلععى ألقععي فععإ ن المنكر إلى أو المتردد
إلععى ألقععي وإ ن ليكتععب إل البلغععة قواعد حسب يؤكد أ ن يمكن ول تأكيده
منكععر إلععى إلقععي وإ ن والشععك التردد هذا عنه ليزول توكيده حسن متردد
هععذا علينععا مر إنكاضري والثالث طلبي والثاني ابتدائي فالول توكيده وجب

لتللأتنينكم وربلل ي بل ى (( قل الخبر هذا تأكيد المسألة هذه البلغة في
لنععه النكاضري ؟ البتدائي أو الطلبي أو النكاضري الثلثة القسام أي ) من)

اا تأكيده فكا ن منكرو ن قوم به يخاطب اا الشرح أثناء ذكرنا واجب وهو إيراد
للخععبر منكععر ل ن لهععم  القسععم مععن فائععدة فل منكريععن هؤلء كا ن إذا أنه

. نعم ذلك عن وأجبنا مصدقك هو ما تقسم لم أم أقسمت سواء
: ..... الطالب
. نعم به المحذوف وجود من استيقن : كما الشيخ

. ال ن الدضرس إلقاء نبدأ
: ...... الطالب
. شيء في ما ، سؤال : فيه الشيخ

: ..... الطالب
 : كيف الشيخ

: ...... الطالب
. شاضرحينها ما دي شاضرحين طيب ال ن .....لنا نعم : إي الشيخ

: ..... الطالب
لول : نعم الشيخ رلروا ((  لع أج له لت لللل رة ال لضلل أر أم رع رك ذن لملللا أني ]224)[البقععرة:) لذل
 الية كمل

: ..... الطالب
أن:  الشيخ لأ يروا ((  لب رقروا لت لت لت تجعلععوا ل المعنععى أ ن فيها قيل ما ) أصح) لو
اا اليمين تجعلععوه ل النععاس بيععن والصععلح والتقوى البر فعل من لكم مانع
. فيها قيل ما أصح هذا وكذا كذا في عرضة

9



اا وفيه ال خ جواب وفيها طيب  ل ي أيض ذز أج لني ذل لن ((  ذذني لللل رنللروا ا لم رلللروا آ ذم لع لو
ذت لحلا ذل لصلا لك ال ذئ لل أو أم رأ ره ةة لل لر ذف أغ ةق لم أز ذر ةم لو ذرنيلل هععذه ]محععل4)[سععبأ:) لك

بمععاذا ) متعلقععة) (( لنيجز ي قوله في اللم أو المعنى في قبلها مما الية
 ؟ فسرناها ما إحنا ؟ من ؟
ل ي تعالى الله قال  ذز أج لني ذل لن ((  ذذني لل رنروا ا لم رلروا آ ذم لع ذت لو لحلا ذل لصلا : ) قال) ال

هنععا ) اللم) (( لنيجللز ي السععاعة علععى يعععود " الضععمير فيهععا " ليجععزي
مععن لهععا لبععد الجععر حروف أ ن العربية اللغة قواعد من علمنا وقد للتعليل
) أي) (( لتأتنينكم قععوله اللم هععذه متعلععق ، اللم متعلععق فععأين متعلق

((و لتأتينكم بقوله متعلقة وهي للتعليل اللم فهذه الذين ليجزي لتأتينكم
وقوله" وتعالى سبحانه الله هو والفاعل يثيب أو يكافئ ) بمعنى) نيجز ي

بععع متعلععق والمجععروضر الجععر أ ن إلععى فيهععا بقععوله المؤلععف " أشععاضر فيهععا
السععاعة علععى " يعععود " فيهععا قععوله فععي الضععمير ) ل ن) (( تللأتنينكم
لن ) فيهععا) (( لنيجللز ي ذذني لللل رنللروا (( ا لم رلللروا آ ذم لع ذت لو لحلا ذل لصلللا ) آمنععوا) ال

العمععال شععمل أطلععق إذا واليمععا ن بععالجواضرح الصالحات وعملوا بالقلب
بععالقلب اليمععا ن يشمل أطلق إذا العمل وكذلك الجواضرح أعمال الظاهرة

ن بالقلب اليما ن ل ن اليمعا ن صعاضر جميععا قعر ن فعإذا القلعوب أعمعال م
)) (( آمنللروا وقععوله علنية والعمل سر اليما ن بالجواضرح والعمل بالقلب
للقبععول المسععتلزم التصععديق الشععرع وفععي : التصععديق اللغة في اليما ن

والذعا ن للقبول المستلزم التصديق هو بل تصديق مجرد ليس والذعا ن
ال فيقبععل الطلععب فععي والذعا ن اللخباضر في القبول ، بععه اللععه ألخععبر مععا مث

اا الحكععم هععذا كو ن ويقبل وضرسوله اا وكععونه فرضعع ذلععك أشععبه ومععا تطوععع
شرعه ما وبمقتضى به آمن ما بمقتضى لله يتعبد أنه بمعنى لذلك ويذعن

لن قوله وفي وتعالى سبحانه الله ذذني لل رنروا (( ا لم رلروا آ ذم لع ذت لو لحلا ذل لصلللا )) ال
رلللروا ذم لع ذت ((  لحلا ذل لصلللا فتكععو ن الصععالحات العمععال عملععوا ) يعنععي) ال

إذا جعائز المنعععوت وحععذف محعذوف لموصعوف ) وصفا) (( الصلالحلات
عقععل والنعععت المنعععوت مععن : " ومععا مالععك ابن قال عليه القرينة قامت
ذن تعععالى قععوله المنعععوت حععذف " ومن يقل النعت وفي حذفه يجوز لأ  ))

أل لمللل أع ةت ا لغلا ذب اا ]أي11)[سعععبأ:) لسللللا تكعععو ن فعلعععى سعععابغات دضروعععع
ومععا الصععالحات العمععال أي محذوف لموصوف ) صفة) (( الصلالحلات

أمريععن بيععن جمععع الععذي هععو الصععالح العمععل ؟ الصععالحات العمععال هععي
وسععلم عليععه اللععه صععلى للرسععول والمتابعة وتعالى سبحانه لله اللخلص

اا يكن لم الول فقد فإ ن اا وكا ن صالح الثععاني فقد وإ ن العامل على مردود
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اا يكن لم اا وكا ن صالح اا العامل على مردود الله قال الول في الدليل أيض
مللن الشللرك عن الشركلاء أغن ى ( أنلا:  القدسي الحديث في تعالى
رل عمل قععال الثاني  وفي) وشركه تركته غنير مع ي فنيه أشرك عم
رل عمللل ( من:  وسععلم عليه الله صلى النبي أمرنلللا علنيلله لنيللس عم
 فل) رد فهرو منه لنيس ملا هذا أمرنلا ف ي أحدث ( من  أو) رد فهرو
اا العمععل يكععو ن أ ن يمكن والمتابعععة اللخلص الشععرطين بهععذين إل صععالح

ال أ ن لو وسلم عليه الله صلى للرسول اا أحد ث ضرج يتععدين البععدع مععن بدع
والبكععاء والخشععوع إليهععا الطمئنا ن قلبه من ويجد وتعالى سبحانه لله بها

ال تكععو ن هل الله دين في محدثة لكنها اا عم وإ ن حععتى تكععو ن مععا ؟ صععالح
فل الصععالح العمععل مععن ليععس فععإنه إليه واطمأ ن العمل هذا للنسا ن زين

ال يكو ن اا ول مقبو تعالى الله إلى التقرب من لنه النسا ن به يأثم بل نافع
عز بالله الستهزاء من نوع يكرهه بما تعالى الله إلى والتقرب يكرهه بما

قععاضروضرة إليععه وأهععديت الملوك من ملك لشخص أتيت أنك لو أضرأيت وجل
اا تكو ن هل التحليل إلى به تذهب أ ن تريد ما فيها أجيبععوا ل ول ؟ لععه مكرم

اا إليه أهدي تقول كيف الشيء هذا يكره هو هذا ل ن ل ؟ ل طيب جرة طيب
وهععو تريععد مععا ضد فهذا بذلك إليه وتتقرب الشيء هذا إليه تهدي أما بأس
الفوائععد فععي تجععي وفي طيب المعظم أو المكرم بهذا الستهزاء من نوع
اا شععرطين بيععن جمعععت الععتي الصععالحات العمععال ؟ هي ما الصالحات إذ

، وسععلم عليععه اللععه صلى للرسول والمتابعة وتعالى سبحانه لله اللخلص
إليععه يطمئععن النسععا ن لكععن الشععرع فععي يكععره ممععا العمال بعض يوجد

تزييععن مععن ذلك فإ ن الطمأنينة وهذه الراحة بهذا تغتر ل فنقول له ويرتاح
عنععد لهععم شععفعاء جعلوها الذين الصنام عباد الشيطا ن تزيين من ؟ إيش
وتعععالى سععبحانه اللععه وبيععن بينهععم واسطة أنها ويرو ن لهذا يرتاحو ن الله
فععي عينيععه يغمض الناس بعض يوجد هذا مثال الشرك من فهي ذلك ومع

ل ن الشيطا ن تزيين من فهذا الخشوع في أدعى ذلك : إ ن ويقول الصلة
عليععه النبي هدي ولخلف مكروه نعم سبب لغير الصلة في العين تغميض
إما ولكنه عينيه يغمض ل كا ن والسلم الصلة عليه النبي والسلم الصلة

فهععذا عينيه يغمض أنه أما وجهه تلقاء إلى أو سجوده موضع إلى ينظر أ ن
سععبب هنععاك كععا ن لععو نعععم اللععه ضرحمهم الفقهاء كرهه ولهذا السنة لخلف

فهنععا تشععغلك نقععوش أو عينيععك يجهععر شيء أمامك كا ن لو كما للتغميض
. عليك يشوش ما لدفع ولكن الله إلى للتقرب ل لسبب التغميض
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